
 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 : من كتاب الجهاد إلى نهاٌة الشروط فً البٌعالحادي عشرالدرس 

 

ٌّنا محّمد وعلى آله بسم هللا  الرحمن الرحٌم والحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على نب

ٌّة االدرس الماضً وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا فً  ، الحجّ ألحكام المتعلّقة بكتاب عن بق

وأخذنا بما ٌحصل التحلّل األّول فً الحّج والعمرة، متى ٌحصل التحلّل األّول فً الحّج؟ أو بَم 

ٌحصل التحلّل األول فً الحّج؟ إذا فعل اثنٌن من ثالثة: الطواؾ والحلق والتقصٌر أو الرمً. 

 ً.ومتى ٌحصل التحلّل األول فً العمرة؟ إذا فرغ من السع

؟ فدٌة -ما الواجب فً الوطء فً العمرة؟ شاة، ما المراد فً الشاة هنا؟ هً شاة دم ٌعنً ٌذبح

ٌُطعم ستة مساكٌن أو ٌذبح شاة. بفدٌة أذىأذى، ما المراد  ٌّر إّما أن ٌصوم ثالثة أٌام، أو   ؟ ٌخ

ٌوم عرفة؟ هل ٌبدأ بعد الزوال أو من فجر  - الوقوف فً عرفةمتى ٌبدأ الوقوؾ عند الحنابلة؟ 

 متى ٌبدأ؟ من زوال الشمس. -من فجر ٌوم عرفة، والقول الثانً 

؟ من لٌالً التشرٌق، ما الحكم لو ترك لٌلة؟ علٌه دم، لو ترك الحاج مبٌت لٌلة فً منىما الحكم 

؟ ٌوم النحر مثالا والٌوم الحادي ترك رمً ٌومٌنلو ترك لٌلتٌن؟ كم واحد؟ دم واحد. ما الحكم لو 

 لحكم؟ ما الواجب علٌه؟ دم واحد، وال ٌتكّرر بتكرر ترك الرمً.عشر؟ ما ا

ٌُجزئ الذبح فٌها لألضحٌةما هً  عند الحنابلة؟ الحادي عشر والثانً عشر، أحسنت  األٌام التً 

نوى بذبٌحة والثالث عشر ٌدخل؟ ال ٌدخل، وإن كان العلماء اآلن ٌفتون بدخوله. ما الحكم لو 

، هل ٌجوز مثالا لو أتته بنت وقت العقٌقة مع وقت األضحٌةواحدة عقٌقة وأضحٌة واتفق 

وصادؾ ٌوم العٌد مثالا الٌوم السابع من والدة هذه البنت، هل ٌجوز أن ٌذبح ذبٌحة واحدة 

 وٌنوي بها العقٌقة واألضحٌة أو ال ٌجوز؟ ٌجوز بشرط أن ٌنوي عنهما.

 كتاب الجهادقال رحمه هللا: 

ٌّنا محّمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمٌن والصال ة والسالم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن نب

وصحبه أجمعٌن، أما بعد، اللهّم اؼفر لنا ولشٌخنا والحاضرٌن، ٌقول المؤلؾ ؼفر هللا لنا وله: 

ا ففرض  بلده"كتاب الجهاد هو فرض كفاٌة إال إذا حضره أو حصره أو  عدو أو كان النفٌر عاما

أبوٌه حّر مسلم إال بإذنه، وسّن رباط وأقلّه ساعة وتمامه أربعون عٌن. وال ٌتطّوع َمن أحد 

ٍل وُمرِجٍؾ، وعلى الجٌش طاعته والصبر معه. وُتملَك الؽنٌمة  ا، وعلى اإلمام منع ُمخذِّ ٌوما

ٌُجعل ُخمسها خمسة أسهم: سهم هلل ولرسوله، وسهم لذوي  باالستٌالء علٌها فً دار حرب، ف

الفقراء، وسهم للمساكٌن، وسهم ألبناء السبٌل، ولب، وسهم للٌتامى القربى وهم بنو هاشم والمطّ 

ٌُقَسم الباقً بٌن شهد الَوقعة للراجل سهم، وللفارس على فرس  ٌُسَهُم له إسالم، ثّم  وُشرط فٌمن 

ٌُرَضخ لؽٌرهم.  ٌُقَسم لحّر مسلم و ًّ ثالثة، وعلى ؼٌره اثنان، و ا بالسٌؾ وإذا فتحوا أرضا عرب

ٌِّر اإلمام ب ٌؤخذ ممن هً فً  امستمرا  اا علٌها خراجا ووقفها على المسلمٌن، ضاربا  سمهاٌن قَ ُخ

ًٌء لمصالح المسلمٌن، وكذا فَ  راج وعشرقتال كجزٌة وخَ خذ من مال مشرك بال ٌده، وما أُ 
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: قتال رعالشهو: بذل الطاقة والِوسع، وأّما فً  اللؽة، والجهاد فً الجهادقال رحمه هللا: كتاب 

 :للجهاد حكمٌنالكّفار خاّصة، وذكر المؤلؾ 

 أمور:فرض الكفاٌة ٌشمل ثالثة  - ، والمراد بالجهاد هنافرض الكفاٌة :الحكم األول هو 

قوم ٌكفون فً جهادهم، سواء  -ٌعنً إلى الجهاد  -أن ٌنهض إلٌه  :األمر األول -

حصلت الَمَنعة بهم، هذا متبرعٌن، أو برواتب، ٌعنً ٌستعدون بحٌث إذا قصدهم العدو 

 كفاٌة على اإلمام. األمر األول، واألمر هذا فرض

 .ٌكون فً الثؽور من ٌدفع العدو عنهمأن : األمر الثانً -

ٌُؽٌرون على العدّو فً  األمر الثالث - ا ٌؽزون و هو: أن ٌبعث اإلمام فً كّل سنة جٌشا

 بالدهم.

ن هناك أناس مستعدون إذا قصدهم ، أن ٌكوكل هذه األمور الثالثة تدخل فً فرض الكفاٌة

ا فً التؽور وهً  العدو فً داخل البلد، واألمر الثانً أن ٌكون هناك مستعدون أٌضا

ا  -األطراؾ  ٌُرسل اإلمام فً كل سنة جٌشا أطراؾ بالد المسلمٌن، واألمر الثالث أن 

فرض  ٌؽٌرون على العدو فً بالدهم، هذا فرض كفاٌة على اإلمام. هذا الحكم األول وهو

 م الناس كلهم.ٌن وإال أثعن الباقٌاإلثم هذا إذا قام بهذه األمور َمن ٌكفً َسقط  -كفاٌة 

 ًٌّناألحوال التً ، هذه إال إذا حضره أو حصره :ٌقول :الحكم الثان ، إذا فٌها الجهاد ٌتع

ٌّن علٌه. الحالة األولى -حضره   : إذا حصرهالحالة الثانٌة: إذا حضر الرجل صؾ القتال، تع

ٌّن علٌه أن ٌدافع عن نفسه. : إذا حصر بلده عدو الحالة الثالثة عدو، إذا حصر عدو المسلم تع

ٌّن الجهاد.  ا، إذا استنفره اإلمام الحالة الرابعةفحٌنئذ ٌتع استنفر  -: قال: إذا كان النفٌر عاما

 الناس ودعى الناس إلى الجهاد فهو حٌنئذ ٌكون فرض عٌن.

 ٌّةره المؤلؾ: الحكم الثالث الذي لم ٌذك  ام َمن ٌكفً.، وهو ٌسّن بتأّكد مع قٌالجهاد سّن

هل هو " الحكم هنا مبهم، وال ٌتطّوع َمن أحد أبوٌه حّر مسلم إال بإذنهثّم قال رحمه هللا: "

ٌعنً الجهاد الذي  -مكروه أو محّرم، الصحٌح أّنه محّرم، ال ٌجوز وٌحُرم أن ٌتطّوع بالجهاد 

حّر مسلم إال بإذنه، ال بّد أن ٌستأذن منه، أو منهما إذا كانا موجودٌن،  هو سّنة، َمن أحد أبوٌه

ٌُعتبر إذن الجّد وال الجّدة وال ؼٌر األبوٌن.  وال 

 الشرع: الحبس، وأّما فً لؽة" الرباط فً سبٌل هللا هو وسّن رباط وأقلّه ساعهقال رحمه هللا: "

 اعة، كما فً االعتكاؾ عندنا، وتمام الرباطأقّل الرباط س "وأقلّه ساعة" ثؽر لجهاد. فهو: لزوم

ا، "أن ٌمكث أربعٌن  أفضلهٌعنً  بالد "، ٌمكث فً الثؽور لحماٌة وتمامه أربعٌن ٌوًماٌوما

 المسلمٌن.

وعلى اإلمام إذا سار إلى احنا ذكرنا أّن "على" تفٌد الوجوب، " -قال رحمه هللا: "وعلى اإلمام 

ل ٌُفنِّد ؼٌره عن الؽزو، وكذلك ٌجب علٌه أن : وهو الذالجهاد أن ٌمنع الُمخذِّ : ٌمنع الُمرِجفي 

ٌُحّدث بقّوة العدوّ  هذا ٌجب على اإلمام أن ٌمنعه. قال: ، والكفار وٌحّدث بضعفنا وهو الذي 

 "، ٌجب على الجٌش طاعة اإلمام والصبر معه.وعلى الجٌش طاعته"

لؽنٌمة مشتّقة من الُؽنم وهو: الربح ، ا"حربالغنٌمة باالستٌالء علٌها فً دار وُتملك القال: "

ا ا بقتال،  واصطالحا ًّ قهرا هذه الؽنٌمة متى ُتملك؟ ُتملك عندنا فً هو ما أُخذ من مال حرب



ٌُشترط أن ُتنقل إلى بالد المسلمٌن، ٌكفً أن  المذهب باالستٌالء علٌها فً دار الحرب، ال 

 ك. ٌستولً المسلمون علٌها فً دار الحرب فإّنها حٌنئذ ُتمل

ا، ُتقسم هذه الغنٌمة خمسة أقسامثّم  ٌُقّسم خمسة أقسام أٌضا ، فٌؤخذ منها الخمس، الخمس 

ٌُقسم خمسة أقسام، قال:  ا  واألربعة هذه لَمن؟ للجٌش ولَمن حضر القتال. وهذا الخمس أٌضا

ٌُجعل خمسها  ٌُجعل خمسها  -ف ٌُقسم خمسة أقسام، قال: ف  خمسة أسهم:هذا الخمس األّول الذي 

 ٌُصرؾ فً مصالح المسلمٌن،  م هلل تعالى ولرسوله صلى هللا علٌه وسلمسه وهذا اآلن 

ٌُصرؾ فً مصالح المسلمٌن، فً بناء مساجد، بناء مستشفٌات، طرق  ٌُعتبر من الفًء الذي 

 ه وسٌذكره المؤلؾ.هذا المراد ب

 بنو  ملم وهصلى هللا علٌه وس من النبً قربىال، ذوي لذوي القربى : ٌكونالسهم الثانً قال

ٌُمنع من الزكاة هم بنو هاشم، وأّما بنو  -والمطلب، خالفاا لما فً الزكاة، الزكاة هاشم  الذي 

ٌُعطى من السهم لذوي القربً: بنو هاشم وبنو المّطلب.  المّطلب ال ٌمنعون من الزكاة. هنا 

  َمن ال أب له ولم ٌبلػ. والٌتٌم، للٌتامى والفقراءالسهم الثالث: سهم : 

 وهو َمن لم ٌجد كفاٌته، َمن ال ٌجد أكثر من نصؾ كفاٌته أو  :للمساكٌنهم الرابع: ٌكون الس

 ٌجد بعض كفاٌته كما مّر معنا فً الزكاة. 

 .ٌُعطون من الزكاة  السهم الخامس: سهم ألبناء السبٌل، فهؤالء 

ٌُقّسم الباقً على  ٌُقّسم خمسة أقسام، ثّم بعد ذلك  كن قبل أن تلٌن، لالمقاهذا الُخمس األول الذي 

ٌُخرج الرضخ، والرضخ المراد به  هو العطاء من الؽنٌمة أقّل  الرضخوسٌذكره المؤلؾ،  -ٌُقسم 

ٌُسهم له من النساء واألطفال وؼٌرهم.   من السهم لَمن ال 

ٌُقسم الباقً َمن شهد الوقعة قال: " ٌُسهم له إسالم، ثّم  لقصد  -ٌعنً الحرب  -وُشرط فٌمن 

فإّنه ٌكن له نصٌب: حارب أو لم ٌحارب، قاتل أو لم ٌقاتل، إذا شهد الوقعة ، سواء "قتالال

وللفارس: ٌعنً الذي سهم واحد فقط.  -: ٌعنً الذي لٌس له مركوب، ٌمشً على رجلٌه للراجل

ٌُسهم  - على غٌر العربًثالثة أسهم. وعلى ؼٌره، ٌعنً الذي ٌجاهد  - ٌركب على فرس عربً

ٌُسهم للفارس ولٌعنً ثالثة أ له اثنان. ا ف ٌا لفرس ثالثة أسهم: سهم له سهم إذا كان الفرس عرب

ٌُسهم له سهمان: سهم له وسهم لفرسه.، هلفرسوسهمان  أّما  وأّما إذا كان الفرس ؼٌر عربً، ف

ٌُسهم لهم لعدم وروده. موؼٌرهكاإلبل والفٌلة  غٌر الفرس  من الحٌوانات فإّنها ال 

 أنّ حّر مسلم" خالؾ المذهب، المذهب ل" المؤلؾ هنا قوله "فلحّر مسلم مكلقسم وٌ: "ثّم قال

ٌُسَهم له، لكن  ٌُقسم له من الؽنٌمة و بشرط إذا أِذَن له اإلمام فً القتال، إذا أِذَن اإلمام حتى الكافر 

ٌَُسهم له، وأّما حكم االستعانة بالكفار فً القتال المذهب عندهم أّنه محّرم إال  للكافر بالقتال فإّنه 

ٌُرضخ لغٌرهمقال: " ورة.لضر " ٌعنً ٌرضخ لمن ال ٌسهم له، والرضخ كما ذكرنا العطاء من و

 الؽنٌمة دون السهم.

ٌِّر اإلماثّم قال: " إذا فتحوا  "م بٌن قسمها ووقفها على المسلمٌنوإذا فتحوا أرًضا بالسٌف، ُخ

ا من بالد الكفار بالسٌؾ ٌعنً بالقتال ا  ،أرضا ٌّر اإلمام حٌنئذ  َؽلََبةبالإّنما وال صلحا ٌُخ والقهر 

تخٌٌر مصلحة ال تخٌٌر تشّهً، تخٌٌر مصلحة بٌن قسمها: ٌقسمها بٌن الؽانٌمن المقاتلٌن، أو 

ٌقفها على المسلمٌن. والنبً صلى هللا علٌه وسلم فً خٌبر، قسمها قسمٌن: قسم أوقفه والقسم 

نصٌب عمر رضً هللا عنه الذي الثانً َقَسَمه، ومن هذا القسم الذي َقَسَمه ما أتى اٌش؟ فً 



أراضً الشام ومصر والعراق كلها موقوفة، وهذه  -أوقفه. كذلك المذهب كما سٌأتٌنا أّن الشام 

فُتحت فً زمن َمن؟ فً زمن عمر رضً هللا عنه وأوقفها، ٌقول: أخشى أن ٌأتً المسلمون بعد 

ذلك أناس مسلمٌن وال ٌكون  وٌكونون فقراء، ٌعنً أخى أن أملّك الؽانمٌن اآلن وٌأتً بعدذلك 

ا، الخراج هو األجرة التً  لهم شًء، فأوقفها على جمٌع المسلمٌن ا مستمرا وضرب علٌها خراجا

ا. ا أو كافرا  تؤخذ مقابل المقام على هذه األرض سواء كان المقٌم علٌها مسلما

" أجرة اضارًبا علٌها خراًجا مستمرً " ٌقفها على المسلمٌن، "ووقفها على المسلمٌنقال: "

 ٌؤخذ ممنمستمرة والمرجع فً تقدٌر هذه األجرة إلى اإلمام هو الذي ٌقّدره حسب المصلحة، "

اهو فً ٌده ا أو كافرا  ، تؤخذ منه كّل عام." سواء كان مسلما

وخراج: الخراج الذي  -سٌأتً تعرؾ الجزٌة  -قال: "وما أُخذ من مال مشرك بال ِقتال كجزٌة 

ها الحاكم بعد تحرٌرها والتؽلّب علٌها من الكفار، وُعشر" هناك التً ٌقِف ٌؤخذ على األرض

ًّ إذا تاجر عندنا فإّنه ٌؤخذ منه عشر تجارته، وأّما الذّمً ٌؤخذ منه نصؾ  عندنا المذهب الحرب

ا، وهذا الفًء  ا فٌئا ٌُعتبر أٌضا ا  كأّنه حقاا رجع للمسلمٌن،  -العشر، هذا النصؾ والعشر أٌضا

ٌُبدأ باألهم فاألهم من سّد الثؽور وكفاٌة أهله عمارة الجسور لٌصرؾ فً مصالح المس لمٌن، و

وإصالح الطرق والمساجد ورواتب القضاة واألئمة والمؤذنٌن وؼٌر ذلك. هذه األمور التً 

ٌُصرؾ فً  ٌُعتبر فًء  ُتؤخذ من المشركٌن بال قتال كالجزٌة وكذلك الخراج والُعشر فهذا 

ؽنٌمة السهم الذي هلل ولرسوله صلى هللا علٌه وسلم هذا فًء وكذا خمس ال - مصالح المسلمٌن.

ٌُصرؾ فً مصالح المسلمٌن. ا   أٌضا

قاتل هؤالء حتى ٌسلموا أو ٌعطوا الجزٌة، ٌُ عقد الذّمة لمن له كتاب أو شبهته، ووٌجوز  فصل"

وؼٌرهم حتى ٌسلموا أو ٌقتلوا، وتؤخذ منهم ممتهنٌن مصؽرٌن، وال تؤخذ من صبً وعبد 

وفقٌر عاجز عنها ونحوهم، وٌلزم أخذهم بحكم اإلسالم فٌما ٌعتقدون تحرٌمه من نفس  وامرأة

ز عن المسلمٌن، ولهم ركوب ؼٌر خٌل بؽٌر سرج، وعرض ومال وؼٌرها، وٌلزمهم التمٌّ 

وحرم تعظٌمهم وبداءتهم بالسالم، وإن تعدى الذمً على مسلم أو ذكر هللا أو كتابه أو رسوله 

ًّ  خٌر اإلمام فٌه كأسٌرٍ بسوء انتقض عهده، فٌ  ."حرب

هً الُعهدة والضمان واألمان، أما فً  اللؽةفً  والذمةقال رحمه هللا: "فصل وٌجوز عقد الذمة" 

فهً إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزٌة والتزام أحكام الملّة، ٌعنً  االصطالح

ثانً أن لوا الجزٌة والشرط ال: أن ٌبذٌعٌشوا فً بالد المسلمٌن وبٌن المسلمٌن بشرطٌنأن 

وهم الٌهود والنصارى، أو ُشبهة  عقد الذمة ال ٌجوز إال لَمن لهم كتابٌلتزموا بأحكام اإلسالم. 

كتاب وهم فقط عندنا فً المذهب: مجوس، ٌعنً ال ٌجوز أن نعقد الذمة للكفار إال لثالثة أصناؾ 

 علٌه وسلم أخذ الجزٌة من فقط وهم: الٌهود والنصارى والمجوس، ألّن الرسول صلى هللا

 " ٌعنً له شبهة كتاب وهم المجوس.أو شبهتهمجوس َهَجر. "

ٌُقاَتل هؤالء حتى ٌسلموا" ٌُعطوا الجزٌة، و " هؤالء الثالثة أصناؾ ٌقاَتلون حتى ٌسملوا أو 

بدارنا. وأّما  هً ماٌل ٌؤخذ منهم على وجه الَصَؽار كّل عام بدالا عن قتلهم وإقامتهم والجزٌة

ٌُقتلوا، ال ٌجوز أن نعقد  ٌُسلموا أو  ٌُقاَتلون حتى  ؼٌر هؤالء: ؼٌر الٌهود والنصارى والمجوس 

" تؤخذ الجزٌة من أهل الذمة: الٌهود والنصارى وتؤخذ منهم ممتهنٌنمعهم عقد الذّمة. "

ا ممَتَهنٌنوالمجوس حال كونهم  ٌُطال قٌامهم وتصّؽر أٌدٌهم وهذا وجوبا ، تؤخذ مصّؽرٌن بأن 



ٌُطال من ٌُهانون عند أخذ الجزٌة منهم، وكذلك مصّؽرٌن  هم بهذه الكٌفٌة وبهذه الحالة: ممتهنٌن، 

ا إذا أخذها وقوفهم ٌعنً إذا أتى ٌدفع الجزٌة ال تؤخذ منه مباشرة،  ٌُبقٌه عنده فترة طوٌلة، وأٌضا

ٌُعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼ  رون".منه ُتجّر أٌدٌهم مثل ما قال هللا عّز وجّل: "حتى 

: الصبً وال العبد وكذلك المرأة، الذٌن ال تؤخذ منهم الجزٌةهؤالء  -ثّم قال: ال تؤخذ من صبً 

، لٌس علٌهم جزٌة، وكذلك الفقٌر العاجز عن الجزٌة، ونحوهم كاألعمى والمجنون والزِمن

تؤخذ هؤالء ال ٌجوز أن تؤخذ منه الجزٌة، لكن لو َحال الَحول ووجبت علٌه الجزٌة وأسلم، هل 

ا له فً اإلسالم، لكن فً الزكاة لو َحال علٌه الَحول ثّم  منه الجزٌة أو ال تؤخذ؟ ال تؤخذ ترؼٌبا

ا.كفر، تؤخذ منه الزكاة أو ال تؤخذ؟ تؤخذ   ألّنها أُوجبت علٌه َحال كونه مسلما

هم " ٌلزم اإلمام، ٌجب علٌه أن ٌأخذهم ٌعنً ٌحكم بٌنهم بحكم اإلسالم، ٌقٌم علٌوٌلزم أخذهم"

عراض: أحكام اإلسالم لكن بما ٌعتقدون تحرٌمه من نفس، ٌعنً من قتل نفس والكالم فً األ

القذؾ، وكذلك أخذ األموال، وؼٌرها. أّما ما ٌعتقدون ِحلّه ال ٌحكم بٌنهم بحكم اإلسالم، كما لو 

كذلك المجوس عندهم ِنكاح شربوا الخمر ألّنهم ٌعتقدون ِحلّها وكذلك أكل لحم الخنزٌر، 

ٌُحكم بٌنهم بحكم اإلسالم ألّنهم ٌعتقدون ِحلّه.  المحارم، فال 

ٌّز عن المسلمٌن" ٌّزون عن المسلمٌن، أهل الذمة أن  ٌلزم" وٌلزمهم التم ٌّزوا ٌتم ا ٌتم ٌفعلوا شٌئا

ٌّز عندنا فً المذهب بأشٌاء كثٌرة، أكثر من عشرة أمور: فً  فً ظاهرهم عن المسلمٌن، والتم

، واللبس  -، لبس الزّناز، ٌلبسون الزّنار على أوساطهم. وكذلك قال: "ولهم ركوب القبور مثالا

ا  ٌّز أٌضا ٌُمنعنون منه. "لهم ركوب غٌر الخٌل -هذا من التم  بغٌر" الخٌل ال ٌركبون علٌه، 

ا ال ٌرسرج كبون مثل المسلمٌن، ٌركبون " ال ٌضعون سرج إذا ركبوا على ؼٌر الخٌل، وأٌضا

ا بأن تكون رجاله إل ، ٌعنً ال ٌركب وٌضع قدمٌه كّل ى جانب وظهره إلى الجانب اآلخرعرضا

ا. ا، ودون سرج أٌضا  واحدة فً جهة وإّنما ٌركب عرضا

وتوقٌرهم، كّل هذا لمجالس هل الذمة بالقٌام لهم، وتصدٌرهم فً اقال: "وحُرم تعظٌمهم" تعظٌم أ

كالرافضً، وأّما  محّرم، كذلك ٌحرم تعظٌم مبتدع الذي ٌجب هجره وتصدٌره فً المجالس

ٌُكره للمسلم تعظٌمهم والقٌام لهم. -المبتدع الذي ٌسّن هجره كأهل المعاصً   هؤالء 

ا الحدٌث: ال تبدأوا الٌهود والنصارى بالسالم ، وٌسّن إذا سلّم قال: "وبداءتهم بالسالم" أٌضا

ٌّن أّنه ذمّ  ًّ سالاإلنسان على شخص اعتقد أّنه مسلم فتب فٌقول له ، مًً أن ٌقول له: ُرّد عل

الذّمً: رددت علٌك سالمك. وأّما مصافحتهم فإّنه مكروه، وتعزٌتهم ما حكمه؟ ما حكم تعزٌة 

 كل هذا من المحّرمات.  د أعٌادهم؟وً؟ محّرم، تهنئتهم بأعٌادهم وشهالذمّ 

ل سواء هذا القت ّدى الذّمً على مسلم بقتل مطلًقاتع، وإن ض به عهد الذّمًما ٌنتقثّم ٌنتقل إلى 

ا أو شبه عمد، أو خطأ كما فً  ٌّده فً  اإلقناع، أما فً المنتهىعمدا كونه قتل عمد، أّما فً فق

سواء كان بقتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، فإّنه مطلق: إذا تعّدى الذّمً على مسلم  المنتهى

تقض عهده، دون عهد نسائه ان ذكر هللا تعالى أو كتابه أو رسوله بسوءٌنتقض عهده. أو 

 وأوالده.

بأّن عهده انتقض، فمتى فعل " ال ٌلزم أن ٌحكم اإلمام وال ٌقف نقض حكم العهد على اإلمام"

ا مّما ُذكر انتقض عهده ًّ فٌُ " ،شٌئا ٌّر اإلمام فٌه كأسٌر حرب ٌّر فٌه بٌن أربعة أمور: إّما إن خ ٌُخ  "



ا، أو فد ائه. هل اآلن موجود عندنا أهل الذّمة أو لٌسوا ٌقتله، أو ٌسرقه، أو ٌمّن علٌه مجانا

ألّن المراد بأهل الذّمة  موجودٌن؟ فً السعودٌة عندنا أهل ذمة؟ فً الحقٌقة أّنه ال ٌوجد أهل ذّمة

فً  من ٌعٌشون معنا مثل الرافضة ٌعنً، مستوطنٌن وٌقٌمون فً بالد المسلمٌن إلى األبد ٌعنً،

ٌران والعراق وسورٌا كذلك، لكن الجزٌرة إجد، فً السعودٌة اآلن ال ٌوجد، فً مصر ٌو

 أهل ذّمة. العربٌة اآلن أو السعودٌة فٌما نعلم ال ٌوجد

: األمن فً بالد المسلمٌن ثالثة -العقود التً تفٌد الكفار هؤالء عندنا ٌعنً  -وهؤالء الكفّار 

ٌّق:إلٌه بش عقد الذّمة وقد تقّدم، الثانً: األمان، الثالث: الهدنة، ونشٌر  كل سرٌع ألّن الوقت ض

 وشروط إعطاء عهد لمحارب بعدم االعتداء على نفسه وماله وِعرضه ودٌنه،  :هو األمان

 : عقد األمان

ا. -  أن ٌكون العاقد له مسلما

ا أو أنثى. - ٌّزا  عاقالا ولو مم

ا. -  أن ٌكون مختارا

ا أال ٌكون ضرر على المسلمٌن بتأمٌن هذا الكافر. -  وٌشترط أٌضا

 ال تزٌد مّدة األمان على عشر سنٌن.س أوالشرط الخام -

سواء كانوا من الٌهود، النصارى،  ٌنكرمان من اإلمام األعظم لجمٌع المشوٌصّح األ

عهد األمان من اإلمام لجمٌع المشركٌن. ، عثّباد الشمس، وثنٌٌن، بوذٌٌن، ٌجوز المجوس

ا من كل أحد من المسلمٌن لقافلة ٌقولون وِحصن   فأقل.رفاا، كمائة صؽٌرٌن عُ وٌجوز أٌضا

ا هؤالء الكفار األصل أّنهم مستأمنٌن، وإذا حصل معهم عقد األمان  ٌحُرم على المسلم إذا

مٌن ، فٌجب على المسلقتلهم واسترقاقهم وأسرهم، كذلك ٌحُرم التعّرض لهم وإخافتهم

 احترامهم.

الكفار تصنٌؾ أصالا  -هؤالء الحربٌٌن،  -بعض الناس ٌعتقد ٌعنً أّنه ال ٌجب على المسلم 

؟ ٌعنً هل بٌننا  -اآلن هل هم اآلن  فرسنا مثالا أو إٌطالٌا، هذه الدول هل هً حربٌة أصالا

وبٌنها حرب؟ قد ٌكون هنالك حرب بٌن مجموعة من المسلمٌن مع هذه الدولة، لكن ال ٌعنً 

ٌّنة، تحارب دولة عظمى أو تأّن كل المسلمٌن ٌأخذون حكم هذه الدولة،  حارب دولة مثالا مع

أسبانٌا مثالا أو تحارب برٌطانٌا، هل هذا ٌعنً أّن السعودٌة ال بّد أن تدخل هذه الحرب؟ 

احنا  -حربٌة بالنسبة إلى هذه الدولة، مثلنا اآلن السعودٌة مع إسرائٌل مثالا ٌعنً هذه الدولة 

شًء  حربٌٌن بالنسبة لهم، وهم حربٌٌن بالنسبة لنا، لو أتى هنا شخص منهم حّل قتله، وكل

ن متفّرقة من سنٌن، متطاولة ٌعنً،  الخالفة اإلسالمٌة سقطت من ٌجوز. فبالد المسلمٌن اآل

ا لكن منذ أن سقطت ال توجد خالفة  عقود، وإال الخالفة العثمانٌة هً التً استمرت تقرٌبا

ة وٌأخذ أحكام الوالٌحقٌقٌة، فكل بلد اآلن ٌأخذ حكم نفسه، كل بلد الوالً فٌه كأّنه خلٌفة، 

 العاّمة.

الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً صلح الحدٌبٌة، هناك من المسلمٌن  -هناك أدلة كثٌرة تدّل 

َمن هو الصحابً الذي سلّم نفسه فً أثناء الصلح؟ أبو َمن سلّم نفسه فً أثناء الصلح، 

معه ثّم قتل َمن  -أّول َمن ترّدوا إلٌنا هذا، فرّده إلٌهم، ثّم انعزل صٌر، المشركون قالوا بَ 

ٌُِعنه ولم ٌنصره مع أّنه كان ضعٌفاا، هذا  ٌعنً ال انعزل، والرسول صلى هللا علٌه وسلم لم 



ٌُحارب ٌجب على  المسلمٌن نصرته، ٌجب نعم ولكن َمتى استطاع، أّن كل مسلم فً العالم 

أو إذا كان هناك عهد، إذا كان هناك عهد بٌنك وبٌن هذه الدولة الكافرة وهً اعتدت على 

ا هناك حالة  -د مسلمٌن أخرى، ال ٌجوز االعتداء علٌها بال هناك عهد بٌنك وبٌنهم، أٌضا

ٌجب فٌها تأخٌر الجهاد مثل الحالة التً نعٌشها اآلن: ٌجب فٌها تأخٌر الجهاد ألّن المسلمٌن 

ٌجب على خالص ونسلّم األمر للكفّار،  لٌس عندهم القدرة على الجهاد،وال أن نقول ٌعنً

ا هذه أمور معّقدة فال ٌعّد نفسه وأن ٌتجالمسلم أن  ّهز وٌحّصن نفسه وٌشتري األسلحة. عموما

ا ٌجب التأنً فٌه  ا وأٌضا ٌستعجل فٌها اإلنسان، وإن زال كالم الفقهاء على الواقع خطٌر جدا

 وعدم االستعجال.

 ناس ، ٌعنً بعض الالعقد على ترك القتال مّدة معلومة بقدر الحاجة ولو بِعَوضهً : الهدنة

لبعض الدول الكافرة، ما فً مشكلة أعطى ِعَوض، ا أعطت ِعَوض تكلّم عن بعض البالد لمّ 

حتى ٌجوز إعطاؤهم من الزكاة، ٌجوز إعطاؤه من الزكاه حتى ٌكّؾ شّره عن المسلمٌن، 

فً بالد المسلمٌن، مثل ما حتى ال ٌهجم على بالد المسلمٌن وٌحصل األسر وٌحصل الكفر 

هً العقد على وانتشر الفساد، فٌجوز عقد الهدنة: الدول انتشر الكفر حصل اآلن فً بعض 

 مّنا أو منهم.خمس سنٌن عشر سنٌن، بقدر الحاجة ولو بِعَوض،   -ترك القتال مّدة معلومة 

 : شروطها بسرعة نذكرها

 أن تكون فً الحالة التً ٌجوز فٌها تأخٌر الجهاد. -

 إلمام أو نائبه فقط.والشرط الثانً: أن تكون الهدنة صادرة من ا -

 الشرط الثالث: أن تكون معلومة وإن طالت: ثالثٌن، عشرٌن سنة، عشر سنوات. -

ٌّن  مفتوح، ولكن  -شٌخ اإلسالم ٌختار صّحة عقد الهدنة بدون تحدٌد، بدون تحدٌد زمن مع

 -ٌقول أّنها تكون هدنة جائزة ولٌست الزمة، وٌعمل ٌقول اإلمام بالمصلحة، ٌعنً أشّد من 

عقد الهدنة معهم سنٌن متطاولة بدون تحدٌد مّدة، المذهب  أسهل من الحنابلة، هو ٌجوزأو 

 عندنا ال بّد أن تكون مّدة وإن طالت. 

هناك مسألة، ٌعنً بعض الشباب ٌقول أّن فً إحدى الدول أسروا امرأة جندٌة، فاستأثر بها 

لحكم اآلن؟ دخل بها فً عه إال ودخلت اإلسالم، ما اأحدهم وأخذه معه، ٌقول ما أصبحت م

ٌّتها، ٌعنً ودخل بها، ما الحكم؟ هل هذا  نفس الٌوم ٌعنً، جندٌة، ال نرٌد أن نسمً جنس

هو اإلمام هو الرئٌس، أحسنت، أوالا ال ٌجب استبراؤها بحٌضة، ألّنها قد تكون جائز؟ 

ا إذا كانت لٌست ٌهودٌة وال نصر ٌا انٌة ال متزوجة، ٌجب سواء كانت متزوجة أو عزباء، ثان

ا، تكون رقٌقة ٌجوز نعم،  ٌجوز وطأها، إذا كانت وثنٌة مثالا أو ملحدة، ال ٌجوز وطأها أبدا

ٌعنً ٌجوز وطء الكافرة الذّمٌة الحّرة فقط، ٌعنً  -ولكن ٌحرم على المسلم أن ٌطأ إال 

ا ال بعقد نكاح وال ب عقد الٌهودٌة والنصرانٌة فقط، أما الوثنٌٌن هؤالء ما ٌجوز وطؤهم أبدا

ا متعلّقة بكتاب الجهاد وكتاب النكاح.   رق أو تملّك أو ملك ٌمٌن. هذه أٌضا

لرضا منهما، اوبإٌجاب وَقبول بسبعة شروط:  : ٌنعقد بمعاطاةكتاب البٌع وسائر المعامالت"

ا لبائعه أو وهو ما فٌه منفعة مباحة، وكونه مملوكا  بٌع ماالا اقد جائز التصرؾ، وكون مَ وكون ع

لم، لهما برؤٌة أو صفة تكفً فً الس   اوكونه معلوما ا على تسلٌمه، فٌه، وكونه مقدورا  ا لهمأذونا 

ا بٌنه وبٌن ؼٌره أو عبده شاعا بما ٌنقطع به السعر، وإن باع مُ  ا، فال ٌصحّ وكون ثمن معلوما 

ا صفقة واحدة صح فً نصٌبه وعبده والخل  وخمرا ا، أو خالاّ ا وحرا وعبد ؼٌره بؽٌر إذن، أو عبدا 



بال حاجة بٌع وال شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثانً،  وال ٌصحّ  سطه، ولمشتر الخٌار.بق

ا، وال سالح فً فتنة، وال عبد مسلم عنب لمتخذه خمرا أو سائر العقود، وال بٌع عصٌر  وتصحّ 

ومه على م ولم ٌصح بٌعه على بٌع أخٌه، وشراؤه على شرائه، وسَ لكافر ال ٌعتق علٌه، وحرُ 

 ه."موسَ 

الباع، ألّن كل واحد من المتباٌعٌن ٌمّد ٌده مأخوذ من  اللؽة" البٌع فً كتاب البٌعقال رحمه هللا: "

فهو مبادلة مال ولو فً الذّمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على  االصطالحعند البٌع، وأّما فً 

ا وقرض، مبادلة مال ولو فً الذّمة وهذا تعرٌؾ الشٌخ ال  االقناعحّجاوي فً التأبٌد ؼٌر ربا

ا فً  مبادلة مال ولو فً الذّمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما ٌعنً بمثل مال ، المستقنع زادوأٌضا

ا   وقرض.أو بمنفعة على التأبٌد لكً ٌخرج اإلجارة، ؼٌر ربا

لقول هللا  جائز باإلجماع: العاقدان والمعقود علٌه والصٌؽة المعقود بها. وهو وأركانه ثالثة

ا فً السّنة، للرسول صلى هللا علٌه وسلم أحادٌث كثٌرة منها  تعالى: "وأحّل هللا البٌع" وأٌضا

 "البٌعان بالخٌار ما لم ٌتفّرقا".

 : البٌع ٌنعقد بطرٌقتٌنقال: "ٌنعقد بمعاطاة" 

 ًهً الُمناولة سواء  المطلع، والمراد بالمعاطاة هً كما قال فً المعاطاة :الطرٌقة األولى ه

أو من أحدهما، ٌعنً تكون معاطاة من أحدهما وكالم من من البائع والمشتري  كانت معاطاة

اآلخر، كله جائز، أو معاطاة من االثنٌن كأن تدخل بقّالة مثالا وتأخذ خبز وتضع اللاير ثّم 

 تمشً، هذه معاطاة من البائع والمشتري.

  :َمن؟ البائع أو المشتري؟ ، واإلٌجاب هو اللفظ الصادر من اإلٌجاب والَقبولالطرٌقة الثانٌة

ٌُشترط لصّحة .اللفظ الصادر من البائع، وأّما الَقبول فهو اللفظ الصادر من المشتري  و

 :اإلٌجاب والَقبول عّدة شروط

-  : فً القدر والنقد والحلول والتأجٌل، ٌعنً  اإلٌجاب أن ٌكون القبول على َوفقأوالا

بمائة لاير فٌقول قبلت بمائة لاير، لو ٌقول البائع بعُتك بمائة فٌقول قبلت بمائة، أو 

قال بعتك بمائة لاير فٌقول المشتري قبلت بخمسٌن لاير، هل ٌصّح الَقبول؟ ال 

 ٌصّح.

 .بٌن اإلٌجاب والَقبول أال ٌتشاغل العاقدان بما ٌقطع البٌع ُعرًفاالشرط الثانً:  -

 المجلس. بٌن اإلٌجاب والَقبول ما دام فً  تصال ولو تراخىاإلالشرط الثالث:  -

كن اعترضه وأّما البٌع بالكتابة ٌجوز أو ال ٌجوز، نّص فً االقناع على جواز صّحتها ل

الشٌخ منصور وظاهر المنتهى عدم الصّحة، البٌع بالكتابة ٌعنً ٌكتب هنا فً البلد بعتك 

ٌّارة، ثّم ٌذهب برسالة إلى اآلخر، ثّم ٌقول اآلخر فً البلد الثانً: قِبلُت، أو فً مكان  آخر، س

ا صاحب الؽاٌة.   االقناع ذكر أّن هذه المسألة صحٌحة وتابعه علٌها أٌضا

 : بسبعة شروطقال: 

 ٌعنً المتعاقدٌن، لقوله صلى هللا علٌه وسلم "إّنما البٌع عن  ،الرضا منهما :الشرط األول

 ّبان.تراٍض" رواه ابن ماجة وابن ح



 ًالمكلّؾ الرشٌد، وأّما الصؽٌر فال  لحرّ ا :وهو كون العاقد جائز التصّرفقال:  :الشرط الثان

 ٌصّح بٌعه إال فً حالتٌن:

ا كرؼٌؾ ونحوه، فٌصّح منه.الحالة األولى:  - ا ٌسٌرا  إذا كان الَمبٌع شٌئا

ٌّه فً المال، فإّنه ٌصّح منه البٌع فً القلٌل والكثٌر.الحالة الثانٌة:  -  إذا أِذَن له ول

  :الجّوال :ا مثلعندنا المال إّما أن ٌكون عٌنا ذهب ، والمكون الَمبٌع مااًل الثالث: قال، 

ٌُشترط فٌه  ،مارة، العالسٌارة ٌُشترط فٌها شرطان:  -و  هذه العٌن 

ٌُخرج ما ال منفعة فٌه كالحشرات.ال -  شرط األّول أن تكون فٌها َمنَفعة، ل

أن تكون مباحة مطلقاا فً جمٌع األحوال، ال ُتباح فً حال دون حال. الشرط الثانً:  -

ٌُباح اقتناؤه إال فً ثالثة أحوال: مثل  ٌُباح فً جمٌع األحوال؟ ال  الكلب مثالا هل هو 

ٌُباح استعمال إال بعد الٌابسات بعد دبؽه،  ، ال جلد َمٌتة على المذهب ال  هذا لٌس ماالا

 ٌُسّمى ماالا وال ٌجوز بٌعه.

ا: الَمنفعة، المنافع، فهً أموا ٌُطلق علٌه مال أٌضا ٌُشترط أن تكون الشًء الثانً الذي  ل و

ر، أو ٌبٌعك مثالا أن ٌمّر أن ٌبٌعك ممر فً الدا -بممر فً الدار له منافع ُمباحة، وٌمّثلون 

الماء على سطحك، ٌبٌعك منفعة هذه البقعة التً ٌمّر فٌها الماء، هذا كلّه من األموال التً 

 ٌجوز بٌعها.

 ٌُشترط أن ٌكونكون الَمبٌع مملوًكا لبائعه وقت العقد ا لبائعه وقت العقد، وفائدة  ،  مالكا

الفضولً: هو الذي ٌبٌع ِملك ؼٌره، المذهب عندنا ما حكم قولهم وقت العقد ٌخرج اٌش؟ بٌع 

بٌع الفضولً؟ ال ٌصّح، لماذا؟ حتى لو أِذن له صاحبه أو من اشُتري له، لماذا؟ ألّن وقت 

ا له  ا له. أن ٌكون  -العقد لٌس مالكا ا لبائعه لقول الرسول صلى لهذا المال وال مأذونا مملوكا

ا، أو مأذوًنا له فٌه ما لٌس عندك".هللا علٌه وسلم "ال تِبع  ، ٌعنً للبٌع وقت العقد أٌضا

ًّ الصؽٌر.واإلذن مّمن   ٌكون؟ من مالكه أو الشارع، من مالكه كالوكٌل أو من الشارع كول

نذكرها  ذلك ال ٌصّح بٌعهاوال ٌجري علٌها الملك ل أشٌاء ال ُتملكهناك عندنا فً المذهب 

 شكل مختصر:على 

كأرض الشام ومصر والعراق هذه ال ُتملك وال ٌصّح  األراضً التً فُتحت عنوة -

وتصّح إجارتها، هذه األراضً التً فُتحت عنوة كأراضً الشام بٌعها، وتجوز 

كلها هذه موقوفة ال ٌصّح بٌعها إال إذا رأى اإلمام مصلحة فً بٌع ومصر والعراق 

ا هذا فً وقت عمر رضً هللا عنه أما اآلن الناس ٌتباٌعون، ٌعنً شً ء منها. طبعا

ٌّر الزمن.  تؽ

ا:  - ٌا وِبقاع المناسك: منى،  ، وهً المنازل ودور اإلقامة والَحَرم كلّهِرباع مّكةثان

ا، لكن لو  -عرفات، مزدلفة  هذه ال ُتملك وال ٌصّح بٌعها وال ٌصّح إجارتها أٌضا

رة، ٌقولون تدفع وٌكون اإلثم على اآلخذ، لماذا ال ٌصّح بٌعها أُرؼمت على اإلجا

 وال إجارتها؟ ألّنها موقوفة على جمٌع المسلمٌن.

، األوقاؾ كالمساجد والعمائر التً األوقاؾ التً نفعها باقٍ األمر الثالث: الوقؾ،  -

 فٌها نفع، ال زالت تدر النفع فإّنها ال ُتملك وال ٌجوز بٌعها. 

، المٌاه هذه ال ُتملك التً فً الماء الِعّد الذي له ماّدة ال تنقطعرابع: كذلك األمر ال -

فً  -األرض، حتى لو كنت تملك األرض فإّنك ال تملك الماء، والناس شركاء فٌه 

هذا الماء قبل حٌازته، أّما إذا ِحزته وأخرجته ووضعته فً خّزانات فإّنه حٌنئذ 



وفً األرض فإّنك ال تملكه، لكن ال ٌجوز  ٌُملك، أّما ما دام فً البئر وفً الَعٌن

 للناس أن ٌدخلوا بال استئذان.

والبترول ال ُتملك بِملك األرض،  األمر الخامس: المعادن الجارٌة ال ُتملك كالنفط -

 لكّنها تاملك بالِحٌازة.

 ا على الشرط الخامس تسلٌمه، وٌستثنون من الحنابلة المؽصوب ٌجوز : كون الَمبٌع مقدورا

 اصبه، أو لقادر على تخلٌصه من الؽاصب.بٌعه لؽ

  ا لهما، ٌعنً للمتعاقدٌن، الشرط السادس: كون الَمبٌع  : وطرق العلم عندنا للَمبٌعمعلوما

ٌّر إّما برؤٌة مقارنة للعقد أو قبله بٌسٌربرؤٌته،  -إما أن تكون برؤٌة  - ، بحٌث ال ٌتؽ

 ة الَمبٌع.ا الطرٌق األول فً معرفمن وقت الرؤٌة إلى وقت العقد، هذ

ٌُعرؾ فً الصفةاألمر الثانً:  - ، لكن عندنا ال ٌصّح البٌع فً أشٌاء إال ما صّح أن 

لَم، لماذا؟ أل ّن الَسلَم هو الذي ٌضبط الصفات، الَسلَم ال ٌصّح إال فً األشٌاء فٌها الس 

نستطٌع أن نضبط صفاتها، أّما إذا لم نستطع أن نضبط صفاتها التً ُتضبط صفاتها، 

 بٌعها بالصفة. "أو صفة تكفً فً الَسلَم".ّح فال ٌص

  :ٌُعلم الثمن إما بالرؤٌة: رؤٌة  ، وكذلككون ثمٍن معلوًما حال العقدالسابع: قال رحمه هللا

مقارنة للعقد أو متقّدمة علٌه بزمن ٌسٌر، أو بوصؾ ٌكفً فً الَسلَم. هل ٌصّح أن ٌكون 

ا برؤٌة وؼٌر معلوم القدر؟  ت لك رٌاالت من جٌبً وقلت لك بعتك أو لو أخرجالثمن معلوما

سأشتري منك هذه السٌارة بهذه الرٌاالت لكّنك ال تعلم عددها، هل ٌصّح هذا العقد أو ال 

ٌصّح؟ ٌعنً مثالا أتٌت إلى قطٌع من الؽنم وقلت لك بعتك هذا القطٌع من الؽنم، وأنت ال 

، وأنت مفّرط عندنا أّنه ٌصحّ خمسٌن ستٌن، ٌصّح أو ال ٌصّح؟ المذهب تعلم أصالا كم، مائة 

ا ٌصّح أن ُتخرج الدنانٌر أو الدراهم أو الرٌاالت، رزمة رٌاالت  مثالا أو عندما لم تعّد. إذا

مجموعة من المئات، وتقول هذا الثمن وال تذكر له العدد، ما تذكر مائة ألؾ، خمسٌن ألؾ، 

ا ٌجب  ألؾ لاير، إذا كان ٌرٌد أن ٌعرؾ العدد فهو ٌعد، أو إذا اشترط ا أٌضا نا ٌّ ا مع علٌك عددا

علٌك أن تسلّمه العدد، لكن هل ٌجوز البٌع بالمشاهدة؟ المذهب عندنا أّنه ٌجوز، سواء كان 

ٌُعَرؾ عدده.  فً الثمن أو فً المبٌع كالقطٌع فً الؽنم ال 

ك: أنا أبٌعك " ٌعنً ٌقول لفال ٌصّح بما ٌنقطع به السعر -وقت العقد  -كون الثمن معلوًما "

ٌُزاد علٌه كما فً ب ، ٌعنً نعرض هذه السلعة فً الَمزاد أعلى المطلعما ٌقؾ علٌه الثمن، ال 

حال العقد مجهولة، قال ننتظر سعر تصل إلٌه ٌكون هو الثمن، ال ٌصّح عند الحنابلة، لماذا؟ 

ٌتزاٌد علٌها الناس، وآخر سعر تصل إلٌه هو الثمن، حال انعقاد العقد  -عشر دقائق للمزاٌدة 

 ،  فال ٌصّح بما ٌنقطع به السعر.الثمن كان مجهوالا

هذه المسائل مشهورة عندنا فً المذهب بمسائل  - ها بٌنه وبٌن غٌرشاعً مُ وإن باع ثّم قال: 

أن ٌجمع بٌن ما ٌصّح بٌعه وما ال ٌصّح بٌعه  :هً والصفقة فً االصطالحتفرٌق الصفقة، 

مثل أن ٌبٌع حمل هذه الشاة مع هذه الشاة  صفقة واحدة، ٌعنً فً عقد واحد بثمن واحد، ٌعنً

، عقد واحد بثم ، ما ٌقول هذه بثالثٌن وهذه بعشرٌن مثالا ن واحد، ال المشاهدة بخمسٌن رٌاالا

لن نذكر إال ما ذكر المؤلؾ،  مسألة تفرٌق الصفقة عندنا لها ثالث صورٌقّسط الِعَوض علٌهما. 

 المؤلؾ ذكر صورتٌن: 

  :ها بٌنه وبٌن غٌرشاعً مُ باع  وإنالصورة األولى قال. 



 صفقة واحدة صّح  ا وخمرا ا، أو خالاّ ا وحرا أو عبدا أو عبده وعبد ؼٌره الثانٌة:  الصورة

 فً نصٌبه وعبده والخّل بقسطه.

ا، ما وهذا الَمبٌع إما أن ٌهاتان الصورتان نقول عنهما أن ٌبٌع جمٌع ما ٌملك بعضه،  كون ُمشاعا

مجهول العٌن، ٌعنً أنت مشترك مع أخٌك فً أرض،  هو معلوم القدر المشاعمعنى الُمشاع؟ 

النصؾ  ما هونحدد  نحّدد، لملم  -وله نصؾ، معلوم القدر، لكن أٌن هذا النصؾ لك نصؾ 

من تفرٌق الصفقة،  أنت اآلن، الصورة هذه المشاع. خٌك، هذا هووالنصؾ الذي ألالذي لك 

ا ت تبٌع أرض بٌنك وبٌن أخٌك بال إذنه، ما الحكم فً المذهب؟ ٌصّح بٌنك وبٌن ؼٌرك، بٌع مشاعا

فً نصٌبك، ٌعنً تبٌع أرض بٌنك وبٌن أخٌك بخمسٌن ألفاا، ال تقول النصؾ الذي لً عشرٌن 

ما بٌنك وبٌن ؼٌرك، هذا تبٌع واحد،  عقدن واحد وثموالنصؾ الذي ألخً ثالثٌن ألؾ،  ألؾ

 مشاع.

، وذكر بقوله: أو : أن تبٌع جمٌع ما تملك بعضه لكّنه ؼٌر مشاع، ؼٌر مشتركنٌةالصورة الثا

طها من صٌبك بقسٌصّح فً نعبده وعبد ؼٌره، تبٌع سٌارتك وسٌارة ؼٌرك بال إذنه، ما الحكم؟ 

ا، ٌصّح فً العبد وال ٌصّح ا وحًراعبدً أو  الثمن، اإلشكال فً استخراج الِقسط. ا وحرا ، تبٌع عبدا

فقة واحدة ٌعنً بثمن واحد فً ص خاًل وخمًراأو  ٌعنً تبٌع العبد والحر بمائة ألؾ.فً الحر، 

 .عقد واحد

باع عبده وعب فٌما لو  - وعبده"" فً نصٌبه فً المشاع بٌنه وبٌن ؼٌره، صّح فً نصٌبه"

ا ٌؼٌره بال إذنه،  ا وحرا ا فٌما لو باع عبدا  صّح فً عبده أما الحر فال ٌصّح فٌه، عبده ٌعود أٌضا

ا سٌ، كٌفٌة استخراالمطلعالنصٌب والحّصة كما فً والقسط هو  والخلّ بقسطه أتٌنا ج القسط طبعا

 ع فٌه هنا.ال نرٌد أن نتوسّ 

شاعة بٌنك وبٌن أخٌك هذا العبد لٌس لك أو علم أّن هذه األرض مأّن  م، إذا عل"ولمشتٍر الخٌار"

 . جهل الحال وقت العقد إنلمشتٍر الخٌار  االقناعكما فً  ،فإّن له حٌنئذ الخٌار، إن جهل الحال

لتً هذه المسائل ا "-بٌع وال شراء، قال: "وال ٌصّح بال حاجة اهً عنالبٌوع المنهثّم سٌذكر 

ٌّة على قاعدة عندنا وهً ستأتً كلها  أّن النهً ٌقتضً فساد المنهً عنه، النهً عندنا فً مبن

فساد النهً ٌقتضً  أو فقهٌة؟ أصولٌة،المذهب ٌتوّسعون فً هذه القاعدة وهً قاعدة أصولٌة 

ًّ عنه.   المنه

هذا لفظ ، "ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثانً بٌع وال شراءوال ٌصّح بال حاجة ": أول مسألة

ٌعنً قد تفهم منه بعد الشروع فً ندائها. قال:  االقناعأولى منه ألّن لفظ  االقناعولفظ  المنتهى

لتحرٌم الّه، لكن الصحٌح أّن األذان كمن بعد أن ٌنتهً  -بعد ندائها ٌعنً بعد أن ٌنتهً من النداء 

فاسعوا األذان، "ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا نودي للصالة من ٌوم الجمعة دأ من حٌن الشروع فً ٌب

ممن تلزمه الجمعة بعد  بٌع وال شراء"  وذروا البٌع" هذا نهً والنهً ٌقتضً الفساد.إلى ذكر هللا

الذي سٌخطب بعده اإلمام. وٌستمر التحرٌم إلى متى؟ إلى " الثانً المقصود به ندائها الثانً

 ٌستمر إلى انقضاء الصالة. انتهاء الخطبة أو انقضاء الصالة؟ 

ا الحنابلة خّصوا التحرٌم بال : بٌع فقط ألّنه ٌكثر، أّما سائر العقود قال: وتصّح سائر العقودطبعا

تصّح ه كلها ، الرهن، الضمان، هذالقرض ،الصلح -النداء الثانً تصّح بعد  -النكاح، اإلجارة 



نً، لكن هذه الصّحة، ٌصّح عقد النكاح تقع فً وقت أذان الجمعة الثان أ لماذا؟ ألّنها نادرة، قلٌل

الوضعً، لكن من ناحٌة الحكم التكلٌفً هل هذا جائز أم من ناحٌة الحكم هذا واإلجارة، لكن 

الشٌخ محّرم؟ نذكر لكم باختصار ألّنه ال ٌوجد وقت، فً الحقٌقة أّنه ٌوجد خالؾ فً المذهب، 

أما الشٌخ ز ومباح، ٌباح اإلجارة، القرض بعد النداء الثانً مع صّحتها، ه جائمنصور ٌرى أنّ 

 قال أّنه محّرم مع صّحتها. الؽاٌةمرعً الكرمً فً 

" هناك ضابط ذكره فً فتنةفً وال سالح ال بٌع عصٌر أو عنب لمتخذه خمًرا، و"ثّم قال: 

ا وٌدخل فٌه وال ٌصّح بٌع ما قُصد به الحر قال: وهو أولى من هذه األمثلة وهو اعاالقن ام، طبعا

ا، ٌخلمتخذبٌع الصعٌر  ا، تبٌع عصٌر أو عنب لمن ٌتخذ من هذا العصٌر خمرا وحتى ّمره، ه خمرا

ا المشتري، وإن كان ٌعتقد حلّه. لو كان ذ ٌا لعمال الذٌن بعض الناس فً رمضان ٌأتً بأطعمة لم

ا ال ٌجوز حتى لو فً الشوارع فً نهار رمضان،  ٌا أو فً داخل البٌوت أوالا هذا ممنوع وثان

 ة.، ألّن فٌه إعانة على المعصٌاعتقد حلّه

ا  ٌصحّ وال  ال ٌجوز بٌع السالح "فتنةوال سالح فً قال: " فً الفتنة التً تحصل بٌن أٌضا

ٌُشترط  ا  ز وعدم الصحة، أن ٌكونفً عدم الجواهنا  -المسلمٌن، لكن  الذي ٌشتري أّن عالما

ا، كذل  ي اشترى السالح سٌستخدمه فً فتنة.ك ٌعلم أّن الذالعصٌر ٌعلم أّنه سٌتخذه خمرا

وال ٌجوز أن ٌبٌع العبد المسلم للكافر الذي ال " ال ٌصّح ٌعتق علٌهافر ال مسلم لك عبدوال قال:" 

َمن هو العبد الذي ٌعتق علٌك وَمن هو العبد الذي ال ٌعتق علٌك، ما هو الضابط ٌعتق علٌه، 

إذا كانت أنثى، هذا  -نقول العبد الذي ٌعتق علٌك هو كّل امرأة ال ٌجوز أن تتزّوجها ؟ ذلك فً

ر أّنه من الذكور: كل ذكر لو قُّدر أّنه أنثى ال ٌجوز أن تتزّوجها، ٌعنً مثل أخوك، تقدّ  وأما

ا هذا ؟ أختك، هل ٌجوز أن تتزّوج أختك ا، تشترٌٌعتق علٌك، كٌؾ ٌعنً؟ إذا ه مباشرة ٌكون حرا

ا، أمجرد ب ان أن ٌشتري أبٌه إذا كان نسبٌك مثًلا تشتري أبٌك، بل ٌجب على اإلشرائه ٌكون حرا

 رقٌقاا، وإذا اشترٌته مباشرة ٌعتق.

ا  هذا كان هذا العبد المسلم ٌعتق على الكافر الذي  ذا، إال إامسلما الكافر ال ٌجوز أن نبٌعه عبدا

 ، ا، كافرحر الال ألخٌه -لحر ٌعه عبد مسلم نباشتراه كأن ٌكون أخٌه مثالا ، إذا اشتراه ٌصٌر حرا

ٌّة.  ما إن ٌحصل العقد تحصل الحر

ا مبنوحُرم ولم ٌصحّ "  علٌه ٌة على قاعدة النهً ٌقتضً الفساد، الرسول صلى هللا" هذه أٌضا

زمن نا دولم ٌصّح بٌعه على بٌع أخٌه، لكن محّرم عنلى بٌع أخٌه" كم عوسلم ٌقول: "ال ٌبٌع أحد

ا التحرٌم هنا رط، الش خٌارو الِخٌاَرٌن، خٌار المجلس ٌّد بخٌار أما بعدهما فال ٌحُرم، إذا مق

 والنهً ٌقتضً الفساد. ار الشرط أما بعدهما فال ٌحرم،المجلس وخٌ

 شراؤه على شرائهٌحرم وال ٌصّح، " ما صورة شراؤه على شرائه؟ وشراءه على شرائه كذلك"

ٌّن ثّم تأتً ما صورتها؟ ا كان هذا ذتقول للبائع أنا أشتري بأكثر، إ ترى شخص ٌشتري بسعر مع

العقد هنا؟ لو  ا. ما حكمول سٌشتري بعشرة أنا أرٌد شراؤه بعشرٌن مثالا وهكذالمشتري األ

 اء أخٌك؟ هذا العقد باطل ال ٌصّح.اشترٌت على شر

ٌح مسلم "وال ٌسم فً صحلرسول صلى هللا علٌه وسلم نهى " اوَسومه على َسومهثّم قال: "

أخٌه؟ محّرم لكن هذا متى ٌحُرم؟ ٌقولون بعد  ومما حكم السوم على سَ أخٌه"  ومالمسلم على سَ 



ا أو االرضا الصرٌح من البائع،  ٌُشتلمشتري طبعا ا، و ٌعنً ما رط فً هذا الرضا أن ٌكون ملفوظا

 لبائع رضا صرٌح بقوله أما إذا لم ٌتلفّظ فال ٌحرم السم على سوم أخٌك.م إال إذا صدر من اٌحرُ 

 اآلن ما انعقد العقد،ل تبٌع هذه السلعة بمائة؟ فقال نعم، أبٌعك، لكن رأٌت شخص ٌسوم سلعة، ه

محّرم،  ؟اآلن فً فعلك تبٌعها لً بمائة وعشرٌن، ما الحكمهل  -تأتً وتقول أنا أشترٌها أنت 

هل ٌصّح؟ ٌعنً لو أتٌت اآلن عقد معك، هل ٌصّح هذا العقد أو ال ٌصّح؟ طٌب لو حصل 

ما فً  عقد العقدان مان وقلت هل تبٌع هذا الجّوال بمائة، قال: نعم، اآلن لشخص صاحب الدكا

فأتى شخص وقال هل تبٌعه بمائة وعشرٌن؟ فقال نعم، ثّم عقد الشخص مع ، َقبول إٌجاب وال

ل البٌع صحٌح أو ؼٌر البائع، أوالا الحكم التكلٌفً ما حكمه؟ محّرم، وٌأثم، الحكم الوضعً: ه

اذا؟ وهذا فٌه نهً فً صحٌح ومسلم! أحسنت صحٌح، ألّن الحقٌقة أّن البٌع صحٌح لمصحٌح؟ 

النهً : ما النهً عن البٌع على بٌعة أخٌكبٌنعن السوم لم ٌعد إلى العقد، النهً  -السوم هنا 

فال ٌبطل العقد مع فٌبطل العقد، أّما السوم توّجه النهً إلى أمر خارج عن العقد  وّجه إلى العقدت

ال ٌبطل العقد، وهذه من األمثلة على هذه القاعدة، وهً قاعدة: النهً  لكن ، ٌحرم السومصّحته

 ٌقتضً الفساد. 

 اشرط بائع نفعا كوضامن وتأجٌل ثمن، ربان: صحٌح كشرط رهن ووالشروط فً البٌع ض فصل"

حطب أو تكسٌره، وإن جمع بٌن  ، ومشتر نفع بائع كحملاكنى الدار شهرا فً مبٌع كسُ  امعلوما 

ق البٌع كبعتك إن علّ قرض وؼٌره، أو ما ٌُ  شرطٌن بطل البٌع. وفاسد ٌبطله: كشرط عقد آخر من

ه، ونحو نفق وإال ردّ  : كشرط أن ال خسارة، أو متىٌبطله جئتنً بكذا، أو رضً زٌد. وفاسد ال

 "من كل عٌب مجهول لم ٌبرأ وإن شرط البراءة ذلك.

ق؟ شروط ، الفرق بٌن الشروط فً البٌع وشروط البٌع، ما الفرالشروط فً البٌعفصل فً بٌان 

. والشروط ٌنالبٌع هً من الشارع نفسه: سبعة شروط، أّما الشروط فً البٌع فهً من العاقدَ 

ا عندنا فً المذهب تنقسم إل ى قسمٌن: شروط صحٌحة وشروط فاسدة، والشروط الصحٌحة أٌضا

ا تنقسم إلى ثالثة أقسامتنقسم إلى ثالثة أقسام، والفاسدة  سنفّصل فٌها ، انتبهوا لهذه الشروط أٌضا

ا.  ألّنها مهّم جدا

هو هنا  مذهبلرط عندنا فً ا" أوالا االعتداد أو االعتبار بالشقسمان البٌعوالشروط فً قال: "

ا مع العقد أو فً زمن الخٌارٌن ، ال ٌصّح أن ٌكون أن ٌكون الشرط مع العقد، ٌكون صادرا

ا قبل العقد فإّنها مُ  :الشرط قبل العقد، بخالؾ النكاح ، مةلزِ النكاح لو اتفقوا او اشترطوا شروطا

مال الدراسة، قبل أن ٌحصل العقد، هذه كلها شروط نرٌد مثالا الزواج، نرٌد ُشّقة، نرٌد إك

إال خمسٌن كٌلو فقط،  تمشِ  ، لو اشترط مثالا أّن السٌارة لممة، ُكتبت أو لم ُتكتب، هنا الملزِ 

أشتري منك السٌارة وأشترط أال تكون السٌارة مشت أكثر من خمسٌن كٌلو، ثّم بعد الؽد 

فً العقد أو كون ا، ال بّد أن تهل أنت ملَزم بهذا الشرط؟ أنت لست ملزما  رة،سٌامنك ال سأشتري

 .خٌار الشرطخٌار المجلس ووسٌأتٌنا  - فً زمن خٌار المجلس أو خٌار الشرط

 وٌنقسم إلى ثالثة أقسامصحٌح ،: 

 ا:القسم األول لم ٌذكره المؤلؾ وكالزاد طب طلبه البٌع ، ٌعنً ما ٌما ٌقتضٌه البٌع عا

مثل أن ٌشترط فً عقد البٌع وطلبها، ، ٌعنً أّن الشارع وضع هذه األشٌاء بحكم الشرع

الشارع  -ُتقبضنً السلعة، هذا من مقتضٌات البٌع مثالا التقابض، أن أشترط علٌك أن 



 . هذا من ت، أو أشترط علٌك إذا أخذت الثمن أتصرؾ به كما شئوضعها أصالا

ما  :هذا الشرط األول .من العلماء ال ٌذكرون هذا الشرط المقتضٌات أصالا لذلك كثٌر

 كما قال الشٌخ منصور رحمه هللا. طلبه البٌع بحكم الشرعٌقتضٌه البٌع، ٌعنً ما ٌ

  :وهً تنقسم الشروط التً هً من مصلحة العاقدالنوع الثانً من الشروط الصحٌحة ،

 إلى قسمٌن:

، اشترط كشرط رهن، ذكرها المؤلؾ بقوله: اشتراط الصفة فً الثمن: القسم األول -

رط علٌه أن ٌكون هناك رهن، اشت -على المشتري إذا كان الثمن مؤّجل البائع 

، ٌقول: أشترط علٌك أن تأتً ٌشترط ضامنلهذا الثمن المؤّجل. أو  رهن أعطنً

بخمسٌن ألؾ لاير مؤّجلة لكن بشرط أن تأتٌنً بضامن، ما حكم هذا بضامن، بعتك 

 صحٌح. الشرط؟ 

ا، ، تشترط صفة فً الماشتراط صفة فً الَمبٌع: الثانً - بٌع أن ٌكون العبد مثالا كاتبا

ا وهكذا. هذه الشروط صحٌحة. أو ٌكون  صانعا

  :فً  امعلوما  اشرط بائع نفعا كذكره المؤلؾ رحمه هللا قال: "النوع الثالث من الشروط

ا فً المبٌع،  "مبٌع ا معلوما أو ٌشترط المشتري نفع البائع فً أن ٌشترط البائع نفعا

ا معلوما فً  قد، الع صحّ فٌر المبٌع ال ٌالمبٌع، ٌشترط أن ٌكون فً المبٌع، لو اشترط نفعا

ا" اشترط ٌكون الشرط فاسد وٌفسد العقد،  علٌك البائع أن ٌسكن "كُسكنى الدار شهرا

 صحٌح. ، ما حكم هذا الشرط؟شهرلمدة الدار 

ا فً مبٌع، كحمل حطب أو تكسٌره. أما لو اشترط  "ومشترٍ قال:  نفع بائع" أٌضا

المشتري نفع البائع فً ؼٌر المبٌع قال اشترٌت منك هذا الحطب وأشترط علٌك أن 

نفع بائع فً ، هو اشترط نفع بائع فً ؼٌر مبٌع، ال بّد أن ٌكون إلى البٌتتوصلنً 

 "تكسٌرهو"" ما قال تكسٌره "أو انتبه" كحمل حطب أو تكسٌره نفع بائع ومشترٍ . "مبٌع

لبٌع عنده هنا فً هذا الشرط الثالث فقط، لو ألّن عنده لو جمع بٌن الشرطٌن بطل ا

 جمع بٌن شرطٌن بطل البٌع. 

و أخٌاطته  اشترٌت منك هذا الثوب وأشترط علٌكخٌاطة الثوب أو تفصٌله"  أو"

حكم العقد؟ ال  ما تفصٌله، لكن لو اشترطت علٌه خٌاطته وتفصٌله كما هو الواقع اآلن،

: - ٌصّح، والدلٌل على ذلك حدٌث ا قال المؤلؾ أوالا وإن جمع بٌن شرطٌن فً " طبعا

أبٌه عمرو شعٌب عن  الثالث فقط من الشروط الصحٌحة بطل البٌع" بحدٌثوع نهذا ال

فً قال: "ال ٌحّل َسلَؾ وبٌع وال شرطان سلم الرسول صلى هللا علٌه وعن جّده أّن 

النوع األول والثانً من الشروط الصحٌحة هذه أما  .بٌع" رواه أبو داوود والترمذي

ٌُشترط ٌصّح أن ٌشترط  فٌها ولو مائة شرط، لكن النوع الثالث من الشروط الصحٌحة 

ا.أن  ا واحدا  ٌكون شرطا

 فاسد 

 ، نوعان ٌعودان على أصل العقدثالثة أنواعالضرب الثانً من الفاسد، الفاسد باختصار 

ٌُبطل البٌع:ونوع واحد هو فاسد فً نفسه  ،بٌعال نٌبطلو -طال بباإل  ولكن ال 

 " :ٌُبطل البٌع" هذا الشرط األول من اوفاسد ٌبطلهقال من أصله، ما  لشروط الفاسدة، 

ك بشرط أن تقرضنً عقد آخر من قرض أو ؼٌره: أبٌع طالبٌع، كشر أصالا  ٌنعقد

، ما الحكم؟ أبٌعك بشرط أن تؤّجرنً سٌارتك، بعتك هذه العمارة الا الا مثخمسٌن رٌا



: بدون شرط لكن لو جمع بٌن عقدٌنعقد. فً عقد  اشتراطبشرط أن تؤّجرنً أرضك، 

مع االشتراط: ما ٌصّح. وهو المراد فً حدٌث الرسول لكن  ٌصّح، رتكبعتك وأجّ 

، ٌحملون النهً هنا على هذه ٌعةٌعتٌن فً بَ سلم أّنه نهى عن بَ صلى هللا علٌه و

بٌع الِعٌنة، لكن المذهب  على الصورة، وهناك خالؾ: ابن القٌم رحمه هللا كان ٌحمله

 .اشتراط عقد فً عقدرة. هنا ٌحملونها على هذه الصو

  :ًٌُعلّق البٌعقال: "أو النوع الثان ٌُعلّق  شرط :" النوع الثانً هو أن ٌشترط البائعما  أن 

، لماذا؟ ألّن األصل فً البٌع علٌه، تعلٌق البٌع شرط مستقبل عندنا فً المذهب ما ٌصحّ 

على شرط مستقبل. بعتك إذا ا نّجزة حاضرة، ال ٌصّح تعلٌقهالبٌوع العقود أنها تكون مُ 

ٌُعلّق البٌع. ال ٌصحّ هذا  - جاء رمضان بكذا" بعتك إن ك إن جئتنً بعتـ ك قال: "أو ما 

 تعلٌقهذا  -، أو "بعتك إذا رضً زٌد" إذا رضً زٌد بعتك رآخ مرو بأجئتنً بسٌارة أ

 :مسألتٌن ٌستثنون فً التعلٌق هناإال أّنهم  .ال ٌصحّ  على شرط مستقبل البٌع

: ٌقول بعتك إن شاء هللا، فالبٌع ما حكمه؟ علّقه على المشٌئةالمسألة األولى: إذا  -

 صحٌح.

هودفع بعض ثمن  بٌع العَربون، المذهب عندنا ٌصّح، وٌع العَربونبالثانٌة:  المسألة -

د اآلن وجالعَربون مومثل  -أو أجرة وٌقول إن أخذته أو جئت بالباقً وإال فهو لك 

من على أّنك إن أخذته ٌوم ؼد أو بعد ا من الثأن تدفع جزءا  ضر:افً الوقت الح

ا من ما  -وإال فهو  أسبوع دفعته ٌكون للبائع، أو إذا أتٌت وأتممت البٌع ٌكون جزءا

 .الثمن

  ٌُبطله" وهو الشرط الذي سد للعقدالفاسد الذي غٌر ُمف: لثالثاالنوع ، قال: "وفاسد ال 

كشرط أال خسارة علٌه، أشتري منك هذه السلعة لكن بشرط أال  ٌُنافً مقتضى البٌع.

وأخذوه الناس واشتروه  راجَ ٌعنً  - نفق المبٌعتى مأخسر فٌها إذا أردت بٌعها، أو أّنه 

َهَبه، ما حكم علٌك أو نحو ذلك. أو ٌشترط علٌه أال ٌقِ  تهدوإال رد ٌَ َفه أو ال ٌبٌعه أو ال 

ٌقول لك  نًٌعفاسدة. وهل ٌجوز اإلقدام على العقد بمثل هذه الشروط؟  ؟هذه الشروط

أال تذبحه، تقول له إن شاء هللا، وٌعطٌك إٌاه  أنا أبٌع لك الخروؾ هذا لكن بشرط

لما برٌرة ما الحكم؟ ما الدلٌل على ذلك؟ أحسنت حدٌث وتقبض الثمن ثّم تذبحه أمامه، 

عنً ٌقول إّن الوالء ، ٌءقال: اشترٌها واشترطً له الوالاشترطوا أن ٌكون الوالء لهم 

الذي ٌدفعوا الثمن،  أهلها، مع أّنهم لم -لكم، إذا عتقت برٌرة ٌكون الوالء لهؤالء 

اشترٌها واشترطً لهم  :لدفعالثمن َمن؟ عائشة رضً هللا عنها، فالوالء ٌكون لها، قا

وإن كان  ال: كل شرط لٌس فً كتاب هللا فهو باطلّم قأعتق، ث نالوالء فإّن الوالء لمَ 

تصّوره، هذا فً المذهب كتاب واشترط علٌك أال  علٌك اآلن باع مائة شرط. مثالا 

برنامج، قال: أشترط علٌك أال تنسخه، بمائة لاير  -أو سً دي مثالا  عندنا شرط باطل.

أو ألؾ لاير، هذا برنامج متعوب علٌه ال تنسخ منه، تقول إن شاء هللا لن أنسخ منه 

ا هذا هو المذهبوتوّزع وتذهب مباشرة تنسخ منه  ودلٌل صرٌح علٌه. ، طبعا

ا وهو رأي الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا وهو رأي صحٌح شرط القول الثانً أّنه  أٌضا

ا لكن ؼرض هناك إذا كان ف اإلسالم.شٌخ  ا ملِزما صحٌح للمشترط فإّنه ٌكون شرطا

ا فً الصحٌحٌن واضح ، ومع ذلك ٌقولون الحنابلة فً المذهب عندنا واضح ودلٌله أٌضا

ار فً الفسخ، الشروط الفاسدة، ٌقولون: أّن َمن فاته ؼرضه  بف هذه ٌَ ساد الشرط له الِخ

له أن ٌفسخ، وهذا شًء ؼرٌب ٌعنً، شروط فاسدة وٌرّتبون علٌها أحكام، المفروض 



 اسد ال ٌترّتب علٌه إال شًء فاسد، ومع ذلك ٌقولون َمن فات ؼرضه لفساد الشرطالف

ا فولو كان عالما   إّن له الِخٌار.ا أّن الشرط فاسدا

أّنهم ٌشترطون أن ٌكون باإلٌجار المنتهً بالتملٌك، اإلشكال فٌه  واآلن نمّثل مثالا 

أّن هذه الَعٌن المستأَجرة أمانة فً ٌد ن ولالمستأجر، بٌنما الفقهاء ٌقوعلى التأمٌن 

لتأمٌن علٌك اللً هو اٌش؟ هم ٌقولون االمستأجر، ال ٌضمنه إال إذا تعّدى أو فّرط، 

منك مبلػ من المال، هل ٌجوز اإلقدام على مثل هذا العقد؟ أو ال فٌأخذون  الضمان،

ا هذا الشرط ملِزم عندهم ال تفّكر أّنه ممكن تقول ال مشكلة  ٌجوز بهذا الشرط؟ طبعا

سنتٌن، ٌعنً هم ٌشترطون أّنه لو  وتتخلّؾ، مستحٌل، ستدفع، ستة آالؾ مثالا تأمٌن

ي سُتصلحها، بٌنما المذهب وقول الجمهور أّن العٌن صار حادث ال سمح هللا أنت الذ

فهل ٌجوز  د المستأجر ال ٌضمنها إال بالتعّدي أو التفرٌط.المستأجرة هً أمانة عن

اإلقدام على عقد مثل هذا؟ هل ٌجوز الدخول فٌه أو ال ٌجوز؟ نتوقؾ فٌه إلى اآلن لم 

 نجزم فٌه بشًء.

ا عرفنا الشروط، هذه الشروط مه قال رح هللا: "ومتى نفق المبٌع إال رّده، وإن باع أو شرط" إذا

ا حاول أّنك تتفّهمها بتأنً، وهً شروط ستة: ثالثة صحٌحة وثالثة فاسدة، وضربنا لها  مهّمة جدا

ا. قال: " " ٌعنً بعتك هذه كل عٌب مجهول من وإن شرط البراءةأمثلة ووضعنا لها ضوابط أٌضا

ً أجهله أنا فً هذه السٌارة، وأشترط علٌك أن تبرئنً من كّل عٌب مجهول، ٌعنالسٌارة 

نً ٌجب علٌك أّنك إذا أردت أن تبٌع سٌارة وتعرؾ العٌوب التً هب عندنا أّنه ال ٌبرأ. ٌعالمذ

ٌّن  :هو الواجبهذا  - العٌب الفالنًو العٌب الفالنًفٌها تقول فٌها العٌب الفالنً و أن تب

ٌُقِدم أحد أصالا للمشتري العٌوب ٌّنت العٌوب لن  ا شًء ثقٌل على النفس ألّنك لو ب ، وهذا طبعا

ٌّن سٌقِدم قالئل من الناس على الشراء، ومع ذلك  على الشراء منك، أو ٌجب على اإلنسان أن ٌب

مشتري أو أبرأه بعد العقد للالعٌب ه السٌارة فٌها العٌوب الفالنٌة. ٌقولون: وإن سّمى البائع أّن هذ

 برأ، ولو لم ٌوِقفه على هذا العٌب. من العٌب، أو من كل عٌب فإّنه ٌ

 تعالى أعلم وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهللا

 

 أسئلة:

ألٌس العلة  ،حتى لو كان بعد ،: المجلس والشرطٌن، حدد المذهب فً خٌارخالبٌع على بٌع األ* 

 ؟، العداوة والبؽضاءواحدة

ٌستطٌع  المشتري ال نّ أ: ٌقولون خٌار المجلس والشرطبعد  - ذا كان بعد خٌار الشرطإ، اال طبعا 

: حتى بعد زمن ٌقولا اختٌار الشٌخ العثٌمٌن رحمه هللا وطبعا  ،البٌع فً حقه الزم ، فإنّ ان ٌفسخ

لكّنه مع ذلك ال ٌستطٌع  ة،موجود، فعالا العداوة لم تزل به من عداوةه ٌحرم لما ٌسبّ الخٌارٌن فإنّ 

 أن ٌفسخ البٌع. 

لالمخ*   ٌا شٌخ؟ ّذلن هو المخ، مَ ذِّ

 ؼٌره ل، ٌكسد ؼٌرهفنّ ٌُ  و َمنرجؾ هم. الة الكفاروّ هو من: هو الذي ٌحّدث بق ّذلاحنا ذكرنا المخ

 عن القتال. 



ٌُنّفر بدل ٌفّند؟ ٌُقال هو الذي   ، وما أكثرهم الٌوم.عن الجهاد المنفّرون، اٌضا أ ٌدخل فٌها ما 

، ٌعنً ال ٌجوز أن ٌتطّوع فً الجهاد - بوٌهأحد أن مَ ؟ "- بوٌهأحد أمن "ع ٌا شٌخ وال ٌتطوّ 

  الذي هو سّنة.

 .هفرض الكفاٌة نتوقّؾ فٌ فرض الكفاٌة؟

 ن ٌا شٌخ ؟حراج اآلإبه السائل، هل ٌدخل فٌه  ٌنقطعبٌع بما  فال ٌصحّ * 

ا المزاٌدة، هذا فً  نسبنا أن نستثنً من البٌع على بٌع أخٌك هو ما ٌحصل، جائز اإلحراج طبعا

ا: تُ  مائة وخمسٌن خر بمائة ثّم ٌأِت آهذا ب سومٌعرض السلعة وٌتزاٌد الناس علٌها، لٌس محّرما

سلعة عرض الن تُ أ ، والمراداا محرما ا وهو لٌس سوما وم طبعا هو سَ و، اهذا لٌس محرما  -وهكذا 

 فال ٌصّح على المذهب لماذا؟ ،لٌه ٌكون هو السعرإعلى سعر تصل أفً المزاٌدة وٌنادى علٌها و

، لكن المقصود ٌعنً، بعتك هذه ، ه حٌن العقد كان السعر مجهوالا نّ أل اإلحراج ٌصّح وال محرما

محّرمة هذه  -السٌارة أو هذا الكوب بالسعر الذي ٌتزاٌد علٌه الناس ثّم نعرض السلع عن الناس 

 ، مثل ما ٌحصل اآلن، هذا كله من األشٌاء المباحة.عند الناسالسلع عرض لكن حكم  .تصحّ  وال

الزاٌدة وإذا صل إلٌه ، ربما وعد مثالا أشوؾ أعلى سعر تالمشكلة ال توجدذا لم ٌحصل عقد إ

: بعتك بالسعر عقدذا حصل إ ، لكنالمشكلة ال توجدذا لم ٌحصل عقد إكن أن أبٌعك، أعجبنً ٌم

، هذا اآلن انعقد العقد، لكن الذي المزاٌدةفً ٌقؾ علٌه، أو بما ٌنقطع السعر الذي ٌكون  الذي

لعلّه، ما أدري اٌش فً االنترنت بالضبط، لكن إذا كان وعد فقط، عرض السلعة  -ٌحصل اآلن 

ٌّن ٌمك ا أّنه المعك به، حكم الوفاء بالوعد عندنا فً ن سأبٌوإذا وصل إلى سعر مع ذهب طبعا

 مستحّب ولٌس بواجب.

 ؟ًّ الحربسٌر األاإلمام بر خٌّ ٌُ بماذا * 

لق طأو أن ٌمّن علٌه بفدى: ٌ مقابلال ٌُمّن علٌه ب: ن ٌفدٌهأ ،سراأل، القتلبٌن أربعة أمور: 

بٌن اإلمام ر خٌّ ما الحكم؟  ٌقولون ٌسقط فقط القتل، وٌُ  سربعد األ لمسأذا إ ل.مقابب - سراحه بفداء

  مور.بقٌة األ

 ق البٌع؟ن ٌعلّ أ :فاسدي شرط من الشروط البٌع السبعة اختل فً الشرط الأ *

، ما تكون  الركن ؼٌر موجودركن، حٌن ٌختّل  ،حد الشروط السبعةأأن ٌختّل ما ٌحتاج  مثالا

الحقٌقة بحثت عن وفً  السبعة، فهذه شروط فاسدةروط ولٌست هً موجودة فً الشهناك صٌؽة 

قة على ، ال ٌجوز أن تكون معلّ : أن تكون العقود منّجزةي الجمهورأبل هو ر -فً المذهب دلٌل 

حون جواز تعلٌق السعدي ٌرجّ الشٌخ العثٌمٌن و ابن الشٌخ نّ أمع شرط مستقبل، ما وجدت ٌعنً. 

فاألمٌر : إذا قُتل فالن تةؤفً م -، ٌستدلّون على ذلك بالوالٌة، إذا قُتل البٌع على شرط مستقبل

ل فالن، ٌقول إذا جاز التعلٌق فً الوالٌات العظمى وتنعقد الوالٌة واألمارة فً مثل هذه األحوا

 فالبٌع من باب أولى، لكن المذهب عندنا أّنه ال ٌصّح.

لما ؾ مخال المنتهىو االقناعكثر ما فً أ"رحمه هللا:  معنى قول الشٌخ محمد عبد الوهابما * 

 ؟"اإلمام أحمدعلٌه 



لما مخالؾ "، فٌه ما فٌهوة لكن هذا ولة رحمه هللا، الشٌخ إمام ومعّظم عندنا وهو إمام الدعهذه مق

المذهب عند المتأخرٌن أوالا خالؾ أّن ن منتشرة عند الناس شبهة اآلٌعنً هذه  "حمدأعلٌه االمام 

ا أّنه ال توجد رواٌات تدّل على هذا المذهب أو  ٌا هناك رواٌات مذهب المتوسطٌن والمتقدمٌن، ثان

د المتأخرٌن أو هناك رواٌات مفهومة خطأ عند بعض فة للمذهب عنعلى اإلمام أحمد مخالِ 

ونحاول بإذن هللا كذلك، هذه شبهة  المتوسطونالمتأخرون والعلماء ومشى علٌها بعض العلماء 

  أن نفّندها.

 الجامع الصؽٌروالقاضً بن ٌعلى  ،015البن الخّطاب وهو متوفى عام  الهداٌةفً قرأت 

، المربع الروضو قناعاالو نتهىمالالخامس، وكأّنً اقرأ فً القرن  - تقرٌباا 404المتوفى عام 

المذهب عند المتأخرٌن كأّنه ٌختلؾ عن المتوسطٌن المذهب واحد، ٌعنً بعضهم إذا سمع 

ا"  ا بعد أن ٌنتهً ٌقول "نصا ٌعنً  -والمتقدمٌن، وعندنا حتى فً هذه الشروح المختصرة دائما

، أّنها منصوصة اتقرٌبا  مسألةب شرح ٌنّص على كل نّص علٌه اإلمام أحمد، وهناك عندنا كتا

على البن النجار ٌنّص  أولً النهى أو اجتهاد من الحنابلة، ما هو الكتاب؟ معونة عن اإلمام أحمد

رحمه هلل  الفروع، وكذلك انتهج مثل ذلك كل مسألة فً المذهب أّنها منصوصة عن اإلمام أحمد

الرواٌات، وعلى األصّح فمن ذلك وكذلك ابن النجار ٌقول إذا قلت: فً األصّح فً مقّدمته ذكر 

 .اجتهد فٌها الحنابلة بناء على أصول اإلمام أحمد رحمه هللافمن األوجه. ٌعنً مسألة 

ا كتب فٌها، و فهذه بعض األخوة ٌُنشر قرٌبا أٌضا  دلٌل الطالب محققالعٌد شٌخ سلطان ا، اللعلّه س

ا أو أقّل وكتب التقٌت  راحة، هو هذه المقولة، ٌعنً فٌه ما فٌه صلى عرد  -معه قبل سنة تقرٌبا

 وٌرّد.رحمه هللا الشٌخ مختصر اإلنصاؾ وعالم كبٌر ٌعنً لكن كّل ٌؤخذ من قوله 

 * شروط اإلٌجاب والقبول.

 ذكرنا ثالثة شروط: 

 فقأن ٌكون القبول وِ ، لَقبول: اللفظ الصادر من المشتريا -فق األول: أن ٌكون القبول وِ  -

 والحلول والتأجٌل. اإلٌجاب فً القدر والنقض

ا - ٌا ، ٌعنً ٌقول بما ٌقطع البٌع ُعرفاااإلٌجاب والَقبول، بٌن  -أال ٌتشاؼل العاقدان : ثان

قال بعتك  بعتك، ثّم ٌتكلّمون فً أمر آخر وبعد ذلك ٌقول: قبلت، هذا ال ٌصّح، أما إذا

 وبما ٌتعلق فً العقد ثّم قال قبلت فإّن البٌع ٌكون صحٌح.  وتكلّموا فً نفس العقد

كان خارج المجلس، لو  المجلس.ما دام فً  تصال ولو تراخىاإلالشرط الثالث:  -

ّن أ آخر فهذا العقد بالكتابة، ذكرنا اإلٌجاب صدر فً مجلس والَقبول صدر فً مجلس

قالوا لو ها كرو، ٌصّح. ذالعقد أو ال ٌصحّ  ٌقول ٌصّح، بالتلٌفون طٌب هل ٌصحّ  االقناع

ا ذكرها واالقناعالنووي  -بعٌد وقال بعتك وقبلت من  ناداه  ، كّل هذه مذكورة.أٌضا

 * هل تسّمى ؼنٌمة فً ؼٌر دٌار الحرب؟ 

ا ال تسّمى ، هو من الؽنائمهدى ألمراء الحرب ما ٌُ ؼنٌمة، لكن قد ٌأخذ حكم الؽنٌمة مثل  ال طبعا

ٌُقسم.  فٌجب رّده إلى الؽنٌمة حتى 

 

 



 ؟م توزعأصحابها ، هل تعود ألعادت لهم رض من المسلمٌن ثمّ أخذت أُ ذا إ* 

و ال أرض الذي ٌحتلها الكفار األ نمسلمٌن علك ال، لكن هل ٌزول مِ صحابها، تعود ألاال طبعا 

ا لمّ صلى هللا علٌه وسلم الرسول  نّ أبدلٌل  ،ملك المسلمٌن ٌزولب أّنه الحقٌقة فً المذه؟ ٌزول

ا تنزل بداركأ أو -؟ اٌن تنزل ؼدا أ: ، قالوا لهدخل مكة  ؟من ِرباع؟ قال: وهل ترك لنا عقٌل ؼدا

ا ا، وهذه مسألة خطٌرة طبعا ، ٌعنً استولى على جمٌع الدور واحتلها وجعل ملكه علٌها صحٌحا

ٌُخرَ  ٌؤخذ من ا إذا استولى المسلمون جالٌهود ما دامهم فً فلسطٌن ال  راضً أعلى ون، أٌضا

عاد ن ٌُ أٌجب ؼنمه المسلمون  ثمّ  - الكفار –شًء  واخذألكن لو ، ٌزول ملكهم عنها الكفار

 صحابه.أل

 ما حكم من ذهب للجهاد بدون علم والدٌه؟* 

ولكن هذا ٌعتمد أّنه ٌعلم أّنهم ؼٌر راضٌن عنه فهذا محّرم ن والدٌه، أذذا لم ٌستإم ا محرّ هو طبعا 

حكم  لكن ماه. لدٌا ٌتساءل فٌه الكثٌر من الشبابن ٌذهب إلى الجهاد دون إذن وشّك، وهذا وهللاال 

ٌا  ن ندخل أنرٌد  ال هل هو فرض كفاٌة، سّنة، فرض عٌن؟ ؟و العراقأا فً سورٌا الجهاد حال

 نفسنا فً مثل هذه المسائل.أ

 رض؟هل األأؼنى أهاشم والمطلب، حتى لو كانوا  بنً لىإ هل ُتدفع* 

 ُتدفع لهم. نعم

 .ٌدخل ا من عنده؟ الن ابتدع كتابا مَ  فً "شبهة كتاب" قولفً هل ٌدخل * 

 سلم؟ و ٌُ أقتل ن ٌُ مَ  هل الملحدون ٌدخل فً* 

ٌّة، بالنسبة اآلن للنصٌرٌٌن، لو استولوا اآلن عل نعم.  هل ٌجوز تملٌكها للقائد؟ى امرأة ُنصٌر

ٌُقتلوا أو هللا ن وهو رأي الشٌخ تقً الدٌن رحمه النصٌرٌٌن عندنا فً المذهب كفار مرتّدو إّما أن 

ا.تساهل فً شأنهم؟ ٌُسلموا، ٌُ   أبدا

 خذ.ؤال تن كانت ؼنٌة؟ إخذ الجزٌة من امرأة أهل ن* 

 ؟لذّمً كالقتل والتخوٌؾفعل شًء * 

اش قلّ أن المستأمَ ذكرنا لٌس الذّمً،  ا فً ٌالد المسلمٌ ،ًمن الذمّ  أنا ن، ٌعنً أكثر الذّمً أعلى شأنا

بعضهم ٌكفّر  نقتله. وأعه و نروّ أنخٌفه  نأز ال ٌجوالمستأمن ومع ذلك  حرمة من المستأَمن،

والة األمر وٌقول هؤالء عهدهم ؼٌر صحٌح، طٌب هل كل كافر فً البلد ولً األمر هو الذي 

، ما ٌجوز قتلهم واالعتداء تأمنوا سأتى به؟ شركات ألناس مسلمٌن ا خمسٌن شخص بوذي مثالا

لى ندك ولً أمر اآلن ٌحكم البلد األوالمصالح التً ستتحّقق؟ وعما  -علٌهم، وحتى لو جاز قتلهم 

ٌوّجه السالم للكّفار الصرٌحٌن، ال ٌوّجه للمسلمٌن، بعضهم ٌذهب إلى الجهاد وٌتكلّم فً أن 

، افرض قامت لك دولة، َمن سٌمّد لك ٌد العون رتّدونمالمسلمٌن، هؤالء كفار وهؤالء حّكام 

فً  سٌرة صالح الدٌن ٌرى خذالن المسلمٌن له  أن  قرمَ ٌعنً إذا كنت تقول أّن هؤالء مرتدٌن. 

أن تأتً معنا فً هذا البلد: إّما  -ٌحرجهم، اآلن ال  ه، لم ٌكّفرهم ولمالخلٌفة العباسً خذلحتى  -

احد واستطاعته، هذا حاكم كٌؾ أنت مخّذل، كٌؾ؟ كل و أو العراق أو سورٌا مثالا أو أنت كافر

ا هو ٌرى المصلحة، ٌخاؾ على البلد. فلو نظرت معك؟ ٌأتً فً سٌرة صالح الدٌن  وأٌضا



تسعٌن بالمئة مّمن راسلهم ٌستنصرهم على قتال الصلٌبٌٌن ما بعثوا له من  -مخذول من كثٌر 

ا مع ذلك ما حاربهم وال كّفرهم مثل اآلن. التً  أي واحد ٌرفض الفكرةإال جٌوش صؽٌرة جدا

ا نسأل هللا أن ٌسلّمنا منه. فرونه، ٌدخلونه فًعندهم ٌك  متاهات، مشكلة، واألمر خطٌر جدا

ولو اقتصر ولو ُذكرت لنا تجربة،  ؟ةكٌؾ الطرٌقً بداي الدروس فعلى حفظ المتن ف حّثٌتم* 

 ٌفٌد؟ ذلكالشخص على حفظ المسائل هل 

ا   خصرأمتن بالنسبة لمن حضر الدورة هو  فضلأو، سان المتننن ٌحفظ اإلأولى األَ طبعا

ست ، ذكر مسائل لٌكتاب صؽٌر فٌه بركة ، وهو فً الحقٌقةتنضل مأف هذا المختصرات

 أخصروال ؼٌره من المختصرات. وال ٌعنً ذلك أّنك إذا أنهٌت  زاد المستقنعموجودة ال فً 

ن تحفظ أ المنهج عندنا، هذا لٌس المنهج، د المستقنعزاأو  دلٌل الطالبتذهب إلى  المختصرات

، وفً فائدة عظٌمة للحفظ، سٌأخذ منك األمر سنوات، كتاب واحد فقط فً هذه المتون الخمسة

لكن ن لكن ستجد الثمرة بعد عشر سنوات، من مساوء الحفظ أّن الثمرة قد تتأّخر قلٌالا سنة سنتٌ

من ة إذا كان اإلنسان صؽٌر السن، لذلك كان بعض العلماء ٌستحّب سترسخ فً ذهنك، خاص

ٌُكثرواطلبة العلم  كً ٌرسخ فً ذهنه، ما و صؽٌر، لماذا؟ لمن الحضور لسماع الحدٌث وه أن 

ا. ٌعنً أ نت فً هذا السن لو حفظته فً سنتٌن، أو خمس ست سنوات ال ٌعنً طول ٌذهب أبدا

ا إذا كنت مع الفقه  طول حٌاتك ما عمرك تقرأ متن، خالص سٌكون فً ذهنك بإذن هللا، وأٌضا

 ٌحتاج مراجعة خالص.

ٌقرأ كتاب، هناك كتب تعطٌك طرق فً الحفظ  إّما أن فهً طرق شّتى فالواحد طرٌقة الحفظما أ

إلٌه. والحفظ مهم، حتى ٌرتاح  و منهج للحفظأي طرٌقة أتار كن بعد توفٌق هللا عّز وجل أن ٌخل

حتى لو بلوغ الَمرام تنّزالا مع أّنه شافعً  أو حررا المإمّ  أن تحفظ متن فً السّنة األحادٌث ال بدّ 

ٌُقبل  أو تحفظ كتب الصحٌحٌن،رحمه هللا،  ما تستطٌع فً المستقبل أن تتكلّم إال باألحادٌث، لن 

ا من حادٌث ومته باألذا دعّ إ الإكالمك أصالا  ، فال بّد اآلن فً هذه السّن الحفظ، ٌاتاآلأٌضا

إذا حفظت نسخة ثانٌة، مثل نسخة الزاد ُتباع فً األسواق، أو نسخة من واترك عنك ٌقول أنت 

، ٌكفً ٌؾ ما استفدت شًء؟ هو لم ٌستفد لكن أنت استفدتالبخاري، ما استفدنا منك شًء، ك

 ٌعنً أن تجلس هذا الوقت وتقضٌه فً طلب العلم.

 تعالى أعلم وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهللا

 


